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No dia 03 de novembro/21, o reverendíssimo Padre
Adailton Carlos S. Ribeiro da Paróquia São José, abençoou
novo depósito do Supermercado Cooprata.
Cada vez mais os supermercados buscam evoluir
em diferentes frentes da operação para alcançar um
desenvolvimento sustentável do negócio. O controle
de estoque de mercadorias também faz parte desse
movimento, uma vez que os investimentos em tecnologia
nesta área se tornaram fundamentais para evitar
desperdícios e diminuir os custos.
Com este novo depósito, o Supermercado Cooprata vai
agilizar a gestão de controle do estoque para assim definir
com mais clareza quais itens irão para as gôndolas, quais
devem ser retirados e quão assertiva precisa ser a compra
de reposição ou novos produtos.
COOPRATA, TRABALHO UNIDO, RESULTADO CONSTRUÍDO

Aconteceu dia 10 de novembro/21 no
departamento técnico da Cooprata o 1º
Workshop da Cooprata e teve como objetivo
debater o Futuro da Cadeia Leiteira na região
do Prata/MG. O evento contou com a presença
de associados da Cooprata e produtores
de Prata e região. Este foi um encontro
preparatório para um seminário aberto
que a Cooprata irá realizar em breve com
participação dos produtores de leite.
Na oportunidade será apresentado um
estudo que apontará o futuro da pecuária de
leite na bacia do Prata. Presidente Rubens e
Diretor Marques falaram da importância deste
Workshop e de suas preocupações com as
incertezas e desafios com a pecuária de leite.
O Workshop contou com palestrantes líderes

do mercado de leite e da produção leiteira:
Valter Galan – Consultor do MilkPoint Mercado;
Walter Ribeiro – Consultor Master do ATeG
Balde Cheio;
Carlos Henrique Menezes Mendonça –
Produtor de leite, Fazenda Lenheiros em
Carmo do Paraíba/MG;
Tiago Morais Ferreira – Médico veterinário;
Cristiano Ilarindo Camilo – Tec. Agrimensor e
meio ambiente;
Paulo Henrique – Educampo;
Fabiana Queiroz - Analista do Sebrae;
Agradecimento ao Presidente do Sindicato,
Adelino Jose Pereira Neto – Brachiaria, pelo
apoio para realização do projeto.

Suplentes

Luiz Ricardo Carvalho Vilela
Luciene Ap. Cabral
de Ávila Vieira
Maria Shirley Vieira Souza

Gerente Geral

Rogério Santos Vilela Bernardes

Matérias e Editoriais
Marilene Rezende Vilela

COOPRATA ALINHA IDEIAS COM
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE

Projeto Gráfico
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Presidente Rubens e Diretor Marques reuniram com a
Secretária do Meio Ambiente, Silvia Cristina de Castro, para
tratar de assuntos ambientais. Objetivo – alinhar ideias e
buscar esclarecimentos e orientações dos processos em
favor dos produtores rurais e meio ambiente.
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Walter Ribeiro - Balde Cheio

Valter Galan – MilkPoint

Adelino, Marques, Fabiana Sebrae, Rogério e Badui

COOPRATA
TRABALH0 UNIDO, RESULTADO CONSTRUÍDO!

03 I Novembro e Dezembro de 2021

04/11

MAURICIO MACHADO OLIVEIRA

Coordenador da Prata

07/11

ISRAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Coordenador do Cocal

17/11

FRANCISCO INÁCIO O. DUARTE

Coordenador da Monjolinho

10/11

MAURO RENATO S. DE MENEZES

Conselheiro Fiscal

Celebrem as amizades, a família, o trabalho; Celebrem as alegrias, as conquistas, o sucesso;
Celebrem a vida e valorizem o que realmente importa! Que a alegria, paz, saúde, esperança e
felicidade sejam renovadas na vida de vocês hoje e sempre.
Deus os ilumine hoje e sempre! Parabéns! Feliz Aniversário!

Escola Mariana Clara de Gouveia – Distrito
de Jardinésia
Parte da equipe do Sicredi, instituição
financeira cooperativa de nossa cidade,
esteve presente em algumas escolas urbanas
e rurais ministrando palestras de educação
financeira para alunos do segundo ao nono
ano. Para Fabiano Silva da Silveira, gerente
do Sicredi, foi gratificante trabalhar com os
alunos a relação com o dinheiro.
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“A gente acredita que, por meio da Educação
Financeira, podemos transformar nossa
relação com o dinheiro e conquistar maior
independência e liberdade para nossa
vida. Queremos ajudar a transformar a vida
financeira das pessoas. Por isso, inicialmente
teremos ações voltadas a adolescentes e
crianças para que no futuro possamos fazer
ainda mais, sempre tendo como base a
economia comportamental. ”, afirma Fabiano.

Para especialista, problema pode demorar
para ser resolvido.
O diretor técnico adjunto da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
Reginaldo Minaré, disse em entrevista que a
próxima safra poderá ser a mais cara desde o
início dos anos 2000. O motivo seria os altos
custos, entre eles dos insumos.
“Toda essa conjuntura de aumento de preço
– seja do combustível, aproximadamente
65% este ano, da energia, 25%, dos insumos,
fertilizantes e defensivos, em média 100%
mais caros e problemas com o aumento de
frete, de contêineres – coloca uma expectativa
de que a próxima safra será a mais cara do
século”, afirma. Reginaldo ressalta que a
situação é preocupante para o produtor rural.
“Sabemos que o preço dos insumos aumentou
muito, mas não sabemos como o preço da
safra vai se comportar quando ela for colhida”.
Ele completa dizendo que a margem de lucro
ou prejuízo dos agricultores só será calculada
no final da safra.
Para o representante da CNA, os preços
devem continuar elevados e a solução não
chegará logo. “Essa cadeia de abastecimento
é complexa, e quando ela se desestrutura, não
é algo que se corrige rapidamente”, coloca.

QUESTÃO DO GLIFOSATO
Agricultores já têm reclamado da dificuldade
de encontrar glifosato nos estabelecimentos
de venda. O representante da CNA afirma que
as circunstâncias desse produto diferem de
outras pois depende de uma matéria-prima
da qual a China responde por um terço da
produção mundial.
“Ele tem uma situação peculiar devido à
matéria prima, que é o fósforo amarelo. A
retirada dessa substância exige um trabalho
industrial muito robusto, principalmente, com
muito uso de energia e água. Como a China
está com certa dificuldade de energia, as
indústrias que mais utilizam energia foram
convidadas a reduzir a produção. No caso da
produção do fósforo amarelo, de setembro
a dezembro deste ano, se estabeleceu uma
redução de 90% na produção chinesa. Isso
não é uma coisa que se supre muito rápido”,
conta.
Ainda de acordo com Reginaldo, há
esperanças de que a produção chinesa se
normalize no início do próximo ano, mas
não há garantias disso. “O glifosato pode
ser um produto que vá ter problemas para a
próxima safra. Essa é uma realidade posta.
Já tem algumas pessoas com dificuldade de
encontrar e talvez isso continue até o próximo
ano”, afirmou.
Fonte: Canal Rural

Na manhã de sexta-feira(19), os diretores
Rubens e Marques fizeram doação de 300
fraldas descartáveis à Casa Espírita do
Samaritano, de Prata. A presidente da casa,
Sra. Ana Regina Vieira dos Anjos recebeu com
gratidão e alegria a doação.
Se você sente no seu coração que tem

algo a oferecer ao outro, não tenha medo
de o fazer. “Mesmo que eu tivesse o dom da
profecia, e conhecesse todos os mistérios e
toda a ciência; mesmo que tivesse toda a fé, a
ponto de transportar montanhas, se não tiver
caridade, não sou nada” 1 Coríntios, 13.
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1º) - MENOR CUSTO
A produção de leite a pasto tem como vantagem
os menores custos e investimentos quando
comparado aos sistemas em que alimentos
conservados são a base da alimentação. Como a
base da alimentação dos bovinos é a forragem,
saber aproveitar este recurso da maneira mais
eficiente possível nos retorna maior produção
por área de pastagem.
2º) - TEOR DE GORDURA NO LEITE
O teor de gordura do leite tem relação direta
com a produção de ácido acético e butírico no

de proteína bruta. Este nutriente é importante
para o crescimento animal e produtividade. E,
com avanço da idade da planta há redução na
concentração de proteína bruta.
Sabemos que um bom produtor de leite a
pasto precisa ser alguém que saiba manejar as
pastagens. Devemos produzir a melhor pastagem
para os animais na quantidade correta para
alimentar o rebanho. Além disso, a qualidade da
forragem precisa ser levada em consideração
para o melhor desempenho possível.
Algumas práticas podem ser adotadas, como:

precisamos compreender que o período de
descanso precisa ser estabelecido em relação a
espécie forrageira predominante. Por exemplo:
A Brachiaria decumbens apresenta período
de descanso (PD) de 24 a 30 dias. Outros capins
como Tanzânia ou Mombaça apresentam PD
de 28 a 35 dias. O período de pastejo (PP) deve
ser de um a três dias. Tendo estes dois valores
definidos, conseguimos apontar o número de
piquetes (NP) que precisaremos a partir da
fórmula: NP = (Período de descanso/Período de
ocupação) + 1
Um detalhe importante é que mensuramos o

manejo indicado é realizar a adubação com NPK
(Nitrogênio, Fósforo e Potássio) para manter a
produtividade do rebanho.
SUPLEMENTAÇÃO COM MICRO
E MACRONUTRIENTES
Conforme visto, a adubação tem como objetivo
fornecer nutrientes necessários ao solo e às
forragens. Porém, precisamos sempre nos
atentar à lei do mínimo para nutrição dos animais.
Isso significa que precisamos oferecer às vacas
todos os nutrientes, evitando assim que haja
algum nutriente limitante à produção.

rúmen. Estes ácidos graxos de cadeia curta
são produzidos em maior quantidade quando a
alimentação da vaca é proveniente de dieta com
alta inclusão de forragem.
3º) BEM-ESTAR ANIMAL E AMBIÊNCIA
Se comparado com alguns (não todos) sistemas
de produção de leite em que as vacas ficam
confinadas, a produção realizada em sistema de
pastagem proporciona maior bem-estar animal.
Além disso, sistemas com introdução de árvores
(silvipastoril) em pastagens auxiliam na redução
do estresse térmico e, consequentemente,
melhoram na produtividade.
Fatores que afetam a produção
de leite a pasto
Em qualquer sistema de pastejo o produtor
precisa acompanhar de perto o pasto. Assim, a
qualidade pode ser mensurada pela concentração

PASTEJO ROTACIONADO
O pastejo rotacionado é representado por uma
área dividida em piquetes que são pastejados em
sequência por lotes diferentes de animais com
finalidade de fornecer ao animal forragem de alta
qualidade. Entre as vantagens podemos citar:
• Melhor aproveitamento da forragem produzida,
pela maior uniformidade de pastejo;
• Aumento na taxa de lotação;
• Aumento da produção de leite por hectare;
• Proporciona períodos regulares de descanso do
pasto;
• Auxilia no controle de verminoses e carrapatos
no rebanho;
• Melhor ciclagem de nutrientes, devido à
distribuição de fezes e urina na pastagem.
Para implantar o sistema rotacionado

consumo dos animais por ingestão de Matéria
Seca (MS), sendo cerca de 2% do peso do animal.
Então, é interessante calcular a produtividade
da forrageira em tonelada de MS por hectare
para entender quantos animais se alimentarão
naquela área por determinado tempo.
ADUBAÇÃO DE PASTAGEM
Para implantar uma nova forrageira em alguma
área ou recuperação de pastagem existente,
precisamos fazer a preparação do terreno antes
do plantio. As etapas de correção da acidez do
solo (calagem), adubação de plantio e adubação
de cobertura precisam ser previamente
organizadas para correto preparo do solo.
Ao manter os animais no regime de pastagem
é preciso que as gramíneas tenham os nutrientes
em quantidades desejáveis para que os animais
que se alimentam delas tenham a maior parte
das exigências nutricionais supridas. Um

A proteína e/ou energia que poderia limitar a
produção na época da seca dá lugar aos minerais
como nutrientes que em déficit podem evitar que
o animal expresse todo seu potencial produtivo.
Dentre os minerais, o fósforo destaca-se como
o de maior importância ao gado leiteiro e a
suplementação com fontes de micro e macro
minerais é de suma importância neste sistema.
O sistema de produção de leite a pasto tem
diversas vantagens, porém, como em todos os
ramos da agropecuária, precisa ser planejado
e acompanhado de perto, para que o produtor
evite perdas e tenha lucro.
Por Letícia de Souza Santos, zootecnista,
mestre em Zootecnia e analista de Produtos na
Minerthal
Fonte: Portal do Agronegócio

06 I Novembro e Dezembro de 2021

07 I Novembro e Dezembro 2021

08 I Novembro e Dezembro de 2021

09 I Novembro e Dezembro de 2021

ANIVERSARIANTES - NOVEMBRO 2021

Dia 01
Joao Elder Vieira De Moura
Sergio Dos Santos Queiroz
Jose Gomes De Moraes
Geraldo Marques De Souza Neto
Gilmar De Almeida Silva
Dia 02
Ruth Alves Barros Da Rocha
Fernando Rodrigues Resende
Hugo Flavio Ferreira Nunes
Marcelo Leone Rossato
Dia 03
Mauricio Machado Oliveira
Carlos Garcindo De Freitas Filho
Jorge Euripedes De Oliveira
Angelica Duarte Da Silva
Osilio Dias Furtado
Arnaldo Oliveira Da Cunha
Anito Freitas Santos
Paulo Roberto Sanches
Caio Borges Andrade
Dia 04
Eliza Helena Alves Arantes Goncalves
Eliane Vilela
Rogerio Mendes Guimaraes
Joao Paulo Souza Zanata
Raquel Ferreira Mateus Paixao
Ulysses De Freitas Junior
Marcia P. Espindola E Marcio V. Ribeiro
Debrail Nunes De Oliveira Neto
Dia 05
Carmem Ilka Cancado Oliveira
Jorge Felisbino De Jesus
Osvaldo Higino De Mendonça
Almir Batista De Paula
Aparecida Vieira Da Silva
Dia 06
Ricardo De Avila Oliveira
Luciano Vieira Vallim
Sebastiao Roberto Silva Souza
Dia 07
Garibaldi Chagas De Morais
Israel Pereira Da Silva Junior
Wilson Gomes De Freitas Junior
Aparecida De Fatima Oliveira Silva
Cassio De Oliveira Macedo
Lourdes Moraes Souza
Dia 08
Zuleica Aparecida Nunes De Oliveira
Eduardo Augusto Tristao
Selton Henrique Oliv.De Novais
Helena Felipe Siqueira Franco
Luiz Humberto Junqueira
Marta Costa Guimaraes
Dia 09
Lazara De Vasconcelos Silverio
Edvar Vilela De Souza
Paulo Eduardo Neif Sanches
Dia 10
Alex Tiberi Branco
Maria Alice Souto Nunes
Mauro Renato Santiago De Menezes 10
Paulo Domingues Gouveia
Marcio Humberto Beliz. Souza
Dia 11
Carlos Augusto De Freitas

Mario Augusto Silva Camargos
Aurelio Ferreira Da Silva
Renato Da Cunha Oliveira
Helio Alves
Maria Jose De Moura
Jose Alexandre De Sousa
Jeronimo Joaquim Da Silveira Filho
Alberto Samaia Neto
Dia 12
Patricia Aparecida Costa Silva
Fabiana Maria Da Silva
Jose Lopes Tomaz
Leonildo Calcini
Fernando Machado Guimaraes
Jose Marcos Alves
Diogo Elias Alves Dos Santos
Adelmo Gouveia Da Cruz
Carlos Henrique Vilela Filho
Dia 13
Osmar Luiz Borges
Zenaide Silva Oliveira
Luiz Antonio De Avila
Mariza Souza Mendes
Ezequiel Silva Camargos
Luiz Alberto Alves
Dia 14
Jose Raimundo Barbosa De Araujo
Luiz Humberto Gonçalves Reis
Valma De Souza Mendes
Germano Novais Franco
Jose Suficiel Da Cruz
Joel Alves Garcia
Neusa Cunha Arantes
Dia 15
Anisio Do Carmo Bento
Guido Vilela Junqueira
Angelo Luis Da Silva
Cleberson Costa Rodrigues
Vandeir Moreira Da Silva
Edison Magno De Macedo
Adelson Geraldo Moreira Nunes
Dia 16
Gloria Aparecida Alves Meira
Decio Tostes Oliveira
Maria Helena Alves Rezende
Nivaldo Felisbino De Oliveira
Carlito Rodrigues Bernardes
Flavio Do Carmo Sousa
Ligia Terezinha Feliciano Pereira
Dia 17
Iron Ferreira Filho
Jose Henrique Ribeiro Mendes
Juarez Rodrigues Da Cunha
Israel Silva Bueno
Francisco Inacio Oliveira Duarte
Dia 18
Patricia Franco Cunha
Roberto Nunes Medina Coeli
Antonino Alves De Souza
Nilson Bonadio
Dia 19
Mario Alberto Alves
Joarez Humberto De Freitas
Lucia Regina De Freitas Barbosa
Adailson Dos Reis Silva Teodoro
Waldemir Biloria
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Dia 20
Jarbas Dos Santos Vilela Junnior
Edi Jose Ferreira
Jairo Div. Carvalho Gonçalves
Valico Bueno De Morais
Dia 21
Fabricio Teodoro Junqueira
Monica Guimaraes Menezes
Carlos Eduardo Alves Barbosa
Dia 22
Diego Mendes Pireth
Clodoaldo Da Silva Freitas
Edelcio Caldeira Freitas
Jonas Rodrigues De Oliveira
Newton Adao De Medeiros
Cecilia Camargos
Renato Fagundes De Freitas
Dia 23
Julio Cesar De Souza Pimenta
Edmor Angelo Morelli
Diogenes De Padua Rezende
Janaina Padua Silva Ferreira
Joao Paulo Guimaraes Vieira
Roberta Mendes Guimaraes
Dia 24
Mario Roberto Do Carmo
Carmem Lucia Teodora Dos Santos
Helio Vilela De Oliveira
Rogerio Chaves Diniz
Carlos Eduardo Andrade Vieira
Dia 25
Talita Andrade Alves
Jorge Alves Ferreira
Edimar Juliano De Souza
Helena Das Dores Vilela
Dia 26
Cremor Divino Franco Silva
Seuva Nascimento Akegawa
Reny Gorayeb Lamana
Milton Sergio Ribeiro
Luciano Sene Sousa
Dia 27
Lucimeire Rezende De Andrade
Marcelo Pontes Zaidan
Denerson Monteiro De Moura Junior
Roberto Barbosa Da Costa
Sebastiao Dias
Luis Henrique Marcon
Dia 28
Eliane De Miguel Rezende
Odilon Ferreira Da Silva
Dia 29
Azarias Eduardo Franco Mendes
Ivaldo Fernandes Da Cruz
Antonio Carlos Apolinario
Marcio Souto Barcelos
Jonas Inacio De Oliveira Neto
Ana Maria Ferreira Vilela
Gracieli Dos Santos
Dia 30
Ieda Souza Silva
Ivanilda De Fatima Vilela Junqueira
Israel Marques Da Silva
Francisco Blanco Fernandez
Maria De Lourdes Andrade Rezende
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É possivel aplicar adubo foliar para pastagem e no mesmo manejo
combater as plantas daninhas? Veja indicação do consultor.
Todas as Inscrições de Produtor Rural
geradas por contratos de comodato,
arrendamento ou parceria possuem data
específica de vencimento, sendo que, após
essa, caso não haja renovação ou atualização
do cadastro, ficará inviabilizada a venda de
leite, gado e grãos pelo associado, bem como
a aquisição de produtos, como rações, polpa
cítrica, vacinas e etc. Informamos ainda
que produtores que possuem o cadastro
atualizado possuem isenção da alíquota de
18% para o ICMS nas compras.
Caso o produtor venha a realizar contrato
de locação total de sua propriedade, este
perderá sua qualificação como produtor
rural, ficando sem sua inscrição e tornandose consumidor final.
O Poder Público mantém fiscalização
rotineira, e aqueles produtores que não
renovarem seus contratos ou cadastros,
estes serão baixados.
Produtor rural que tenha alterado sua
propriedade e não possua novos contratos no
local, necessita regularizar seus cadastros,
pois caso não o faça poderá ter estes
cancelados, perdendo sua inscrição como
12 I Novembro e Dezembro de 2021

produtor rural. A atualização dos dados
também visa evitar divergências entre as
propriedades, eis que serão locais diferentes.
Além das datas de vencimento, que são
averiguadas pela fiscalização Estatal, as
inscrições também são baixadas em caso de
outras pendências com o governo, tais como
IPVA e documentos veiculares que não foram
pagos (inclusive carro que tenha sido vendido
e transferência não realizada).
NIRF: Para o produtor receber o mesmo
preço, o leite precisa ser encaminhado do
mesmo tanque e com documentação da
mesma fazenda.
Documentos para atualização do cadastro:
INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL, CONTRATO
ATUALIZADO E DECLARAÇÃO ATUALIZADA
DO ITR.
COOPRATA informa: Em caso de
irregularidades encontradas, não nos
responsabilizamos pela impossibilidade de
emissão de nota fiscal de leites ou outras
mercadorias, eis que a responsabilidade
de regularização do cadastro é do próprio
associado, inclusive para emissão da nota
fiscal.

Segundo o especialista, aplicar herbicida
junto com o adubo foliar para pastagem é
uma técnica que tem sido muito usada. “Dá
um resultado muito bom, principalmente se
você isolar a área porque quando a gente
aplica herbicida, nós abrimos espaço para o
capim rebrotar”, analisou.
Conforme sustentou o zootecnista, é
essencial que o produtor permita que o capim
descanse após aplicar o herbicida junto com
o adubo foliar para pastagem. “Você deixa o
pasto descansar um pouquinho, uns 30 dias, e
você tem o resultado muito bom. Esse adubo
foliar […] vai deixar a planta turbinada e ela
vai rebrotar rapidamente”, projetou.
Em seguida, Felipini alertou para o que pode
ocorrer caso o produtor não retire o gado
do piquete, desrespeitando o período de
descanso.
“Agora, se tiver com gado em cima, os
nutrientes vão para as folhas de cima desse
adubo foliar e aí o gado vem, pasteja e já
corta o efeito dessa adubação que você fez”,
apontou.
“O ideal é aplicar e aí você deixa a área
vedada, sem gado por no mínimo 30 dias
durante o período chuvoso. Então o retorno

vai ser muito bom você vai ficar satisfeito”,
resumiu.

QUANDO APLICAR O HERBICIDA
APÓS A SEMEADURA?

O telespectador também perguntou quando
ele deve aplicar o herbicida numa área de
plantio de pasto.
De acordo com Felipini, o período ideal,
desde que não seja uma área de capim
consorciado com leguminosa, é entre 15 e 21
depois da semeadura. “A invasora começou a
competir com o capim, você entra aplicando
o seu herbicida foliar”, orientou.
Em contrapartida, Felipini revelou que alguns
especialistas dizem que a pastagem pode ser
prejudicada com este manejo, mas rechaçou
a hipótese.
“Tem um pessoal que tem uma crença
negativa e fala que o pneu da máquina, do
trator, vai arrancar o capim que está novinho.
Mas isso não tem problema! Se esse capim
sair quando ele está novinho é porque ele não
ia resistir mesmo, é um capim fraco que não
enraizou bem”, justificou.
Fonte: Giro do Boi
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O Exmo. Governador Romeu Zema, na tarde
de sexta-feira (29), esteve em Prata/MG para
cerimônia de assinatura do contrato para
obras de recuperação da MGC-497 entre
Uberlândia e Prata.
Na oportunidade, o governador visitou o
setor de Nutrição Animal da Cooprata, onde
conheceu os processos de fabricação de
insumos e minerais. Reunido com os diretores
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da Cooprata Rubens e Marques, o governador
assistiu breve histórico da Cooprata e ouviu
atentamente reivindicações em favor da
classe produtora de leite, além de degustar
com satisfação os deliciosos produtos Rádio.
A Cooprata sente-se honrada pela ilustre
visita do governador Romeu Zema no Polo
Industrial da Cooprata.
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